
اا:  وقننوله منننه أو بننذلك أنننذرته   بالجنننة صنندقك ) مننن) (( مبشششر
اا اا) (( ونذير اا بالنار كذبك من ) منذر طاعته ) إلى) الله الى (( وداعي
اا الرابننع الوصننف هننذا ) بأمره) (( بإذنه اا (( شاهد اا ومبشششر ونششذير
اا اا الرابننع الوصف ) هذا) بإذنه الله إلى وداعي )) اللششه إلششى (( داعي

" فيننه طششاعته إلى"  المؤلننف وقول وجل عز الله إلى الناس يدعو أي
وسلم عليه الله صلى النبي وأن ظاهرها على الية تبقى أن فللولى نظر
إليننه وصننول ول كرامتننه دار في إليه الوصول إلى وجل عز الله إلى يدعو
عع فهننو نهيننه واجتننناب أمره بامتثال إل كرامته دار في تعننالى اللننه إلننى دا

اا:  وقوله نهيه واجتناب بطاعته كيفيننة هنا يبين ) لم) الله إلى (( وداعي
عع:  قننوله في أخرى آية في بينها ولكنه الدعوة دد للى (( ا إل إإ إبي لك لسشش ببشش لر

إة لم دك إح دل إة إبا لظشش إع دو لم دل إة لوا لن لسشش لح دل دم ا عه دل إد لجششا إت ي لو لل ل ي إبششا عن إهشش لسشش دح )) لأ
اا فيها لبد والدعوة]125[النحل: عع أربعة أمور من أيض والثننالث ومدعو دا

الننبي بنه جناء هنذا وكنل إليه المدعو إلى يوصل سبب والرابع إليه مدعو
اا الننناس ينندعو والسننل م الصلة عليه كان وقد وسلم عليه الله صلى سننر

اا دعننوته أول فكننان والحاجة المصلحة تقتضيه ما حسب وجهرا لنننه سننر
بالنندعوة جهننر ذلننك بعد ثم تدفن حتى الدعوة هذه تصاد م أن يخشى كان
دع:  الله له قال لما لد دص لفا لما ((  عر إب لم دؤ دض عت إر دع لأ إن لو لن لعشش إكي إر دششش عم دل )) ا

در قرب من يدعو صار ثم]94[الحجر: إذ لأن لو لك ((  لت لر إشششي لن لع إبيشش لر دق لل )) ا
: وقننوله النندعوة تقتضننيه مننا حسننب علننى بعنند مننن ثننم]214[الشعراء:
اا الصننلة عليننه النبي كان ولهذا نفسك إلى ل ) يعني) الله إلى (( داعي
اا قط لنفسه ينتقم ل والسل م فننإنه وجننل عز الله حرمات تنتهك أن إل أبد

اا الناس أشد كان كننثير مننن يوجنند كما نفسه إلى يدعو ليس لنه لله غضب
النناس يعظمهنم أن يريندون الواقنع فني أنفسهم إلى يدعون الدعاة من
ل يتكنندر النسنان تجنند ذلنك في خولفوا إذا إنهم حتى بقولهم يأخذوا وأن
إلننى ينندعو إنما شأنه هذا الذي ، هو خولف لنه ولكن الله أمر خولف لنه

كننان إن ؟ هذا من سر فيك هل نفسك ففتش ربه إلى يدعو وليس نفسه
لله إل ترضى ول لله إل تغضب ل كنت وإن المر فأصلح هذا من سر فيك
يشننمل هنننا ) الذن) بإذنه الله (( إلى:  وقوله حقيقة الداعية هو فهذا
فهننو بننه ينندعى مننا بننه المننراد كننان فننإن الشننرعي والذن الكننوني الذن

اا المعنى كان إن يعني الشرعي أمننرك الننذي بننأمره تعننالى الله إلى داعي
اا المننراد كان وإن الشرعي الذن به فالمراد إليه بالدعوة اللننه إلننى داعينن

فهننو السننباب لننك وهيأ إذن فهو ذلك على قواك حيث يعني بقدره تعالى
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إنما وسلم عليه الله صلى الرسول فإن وهذا هذا تشمل والية كوني إذن
عع فهننو وشننرعه بنندينه كننذلك وينندعو وقدره الله بقضاء يدعو بننالمرين دا

اا اا:  قننال جميعنن الخننامس ) الوصننف) بششإذنه اللششه إلششى (( وداعيشش
اا اا (( وسراج اا به الهتداء في مثله ) أي) منير ) والسننراج) (( سششراج

اا نسميه أمامنا الذي نسميه هذا به يستضاء ما بأنه ووصفه ؟ ل وإل سراج
السننراج هننذا أن لبيننان وإما إنارة فله سراج كل لن الواقع لبيان إما منير
مننن عننندنا لننننا القننرب هننو وهذا حوله لما منير فهو قوية إضاءة له كان

اا الكل م يكون أن بين المر دار إذا أنه المقررة القواعد اا أو تأسيسنن توكينند
، التوكينند بخل ف معنننى زيننادة فيننه التأسننيس لن تأسننيس أنننه فالصننل
هننذا وعلننى معنننى زيننادة فيننه التأسيس لكن التقوية إل فيه ليس التوكيد

الننبي أن ولشنك وإضنناءته قننوته باعتبنار للسراج وصف هذا أن فالظهر
نور للناس فتح قد فهو الظلمات في به يهتدي علم وسلم عليه الله صلى
هننذه كنهارهننا ليلهننا بيضنناء محجة على أمته ترك حتى اليمان ونور العلم

وسننلم عليننه اللننه صننلى لرسوله تعالى الله بينها التي الخمسة الوصا ف
اا إليها نضيف أن يمكن اا وصف اا سادسنن اا ووصننف السنادس الوصننف ، سنابع
والوصننف لننه الرسننالة إثبننات فيننه هننذا ) فننإن) أرسلناك (( إنا:  قوله

اا فيه ) فإن) النب ي أيها (( يا:  قوله السابع هذا وعلى للنبوة إثبات أيض
اا كم تضمنت فالية أوصننا ف سبعة ؟ وسلم عليه الله صلى للرسول وصف
بننإذنه اللننه إلننى والنندعوة والنننذار والبشننارة والشننهادة والرسالة النبوة

اا وكننونه اا سننراج اا منيننر اا بششإذنه إلششى (( وداعيشش اا وسششراج )) منيششر
إر بش لب لو لن ((  إني إم دؤ عم دل : قننوله فنني للمبشننر مننبين ولكنننه عطننف ) هننذا) ا

اا إر(() ) (( مبشر بش لب لن لو إني إم دؤ عم دل لن ا لأ دم إب عه لن لل إه إم لل ال ال دض ارا لف إبي )) لك
اا والمسنلمون المؤمننون به يراد هنا والمؤمنون أن عليننا منر لننه جميعن

اليمان شمل وحده ذكر إذا والسل م السل م شمل وحده ذكر إذا اليمان
اا ذكرا وإن : فقننوله الجننوارح فنني والسننل م القلب في اليمان صار جميع

مننن المسننلمين مننن لن المسلمين بشر يقل ) لم) المؤمنين (( بشر
اا إسلمهم يكون اا إما قلوبهم في اليمان ويكون ظاهر اا وإما مفقود ضعيف

فنني اليمننان وقننر الننذين المؤمنننون ؟ مننن المطلقة البشارة لهم فالذين
لأال:  وجننل عز الله قال ولهذا اليمان مقتضى ينفذون وصاروا قلوبهم  ))

لن لء إإ ليا إل دو إه لأ لل فف ال ال دو دم لخ إهش دي لل دم لوال لع لن عهش عنشو لز دح لن* لي إذي للش عنشوا  ا لم آ
عنوا لكا لن لو عقو لت عم*  لي عه لر ى لل دش عب دل إة إف ي ا ليا لح دل ليا ا دن دد إف ي ال إة لو لر إخشش )) ال

: وقننوله للمننؤمنين إل تكننون ل المطلقننة فالبشننارة]63:64[يننونس
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قلننت كمننا ) مفننردة) (( المششؤمنين لفظ جاءت ) كلما) (( المؤمنين
مششن لهششم (( بأن بشرهم قال والمسلم المؤمن تشمل فإنما قليل قبل
ال الله اا فض ال نصب الذي ) ما) كبير  ؟ داوود بن الرحمن عبد يا فض

) .) (( أن:  الطالب
اا اسننمها ) فهو) (( أن:  الشيخ ال اللششه مششن لهششم (( بأن مننؤخر فضشش
اا الله قال الجنة فضل من أكبر شيء ول الجنة هو الكبير ) الفضل) كبير
دن ((:  تعالى لم لح لف إز دح إن عز إر لع لنششا لل ال إخشش دد عأ لة لو لنشش لج دل دد ا لقشش لز لف )[آل) لفششا

هننو بل ضمنه في يكون بما الجنة دخول من أعظم نعيم ول]185عمران:
(( بأن:  قننال وتعننالى تبننارك اللننه وجننه إلى النظر وهو فيه شيء أعلى
ال الله من لهم اا فض ) ) كبير

لوال  إع ((  إط لن عت إري إف لكا دل لن ا إقي إف لنا عم دل إلى ينقسمون الناس كان ) لما) لوا
اا مؤمن أقسا م ثلثة اا ظاهر رر وباطن اا ظنناهر وكنناف اا ومننؤمن وباطننن ظنناهر
اا كافر الكششافرين تطششع (( وال:  قننوله في القسا م هؤلء الله بين باطن

يقننرن تعالى ) والله) المؤمنين (( وبشر:  قوله ) بعد) والمنافقين
البقننرة سننورة أول ففنني القرآن من مواضع عدة في الصنا ف هؤلء بين
وتحملهننا المانننة ذكننر لمننا الحننزاب سورة وفي الثلثة الصنا ف الله ذكر

تطششع (( وال:  قننال الثلثننة الصنننا ف ذكننر وهنننا الثلثننة الصنننا ف ذكننر
كفننره كننان سننواء بالله كفر من كل ) الكافر) والمنافقين الكافرين

إمننا المريننن هننذين علننى ينندور كلننه الكفر لن استكبار عن أو جحود عن
وأعلننن بننالله كفننر فمن الطاعة عن الستكبار وإما التكذيب وهو الجحود

اا فالمنننافق المنافقين من فهو كفره ستر ومن الكافرين من فهو كفره إذ
نافقنناء ، اليربننوع نافقنناء منن مننأخوذ الكفننر ويبطننن السننل م يظهننر منن

اا الرض في يحفر حيلة له اليربوع لن بيته هي اليربوع له ويجعل له جحر
اا مع نتق بابه مع حجر إذا لجل رقيقة قشرة الجحر أطر ف في ويجعل باب

حجر إذا عمله هكذا المنافق ، اليربوع نافقاء فيقال الرقيقة القشرة هذه
اا لكن به يتخلص ما فعل لذا:  وتعالى تبارك الله قال كما نفاق إإ لو عقششوا ((  لل

لن إذي لل عنوا ا لم علوا آ لنا لقا لم لذا آ إإ دوا لو لل للى لخ دم إإ إه إن إطي ليا علوا لش لنا لقا دم إإ عك لع لم
لمششا لن عن إإ دحشش لن لن عئو إز ده لت دسشش الكششافرين تطششع (( ال]14)[البقنننرة:) عم

اا وليننس يكننون لئل يكننن لم ما عن نهي النهي ) وهذا) والمنافقين نهينن
وليننس يكننون لئل يكننن لم عما نهي فهو فرق وبينهما يستمر لئل كان عما
اا يسننرق وهننو تسرق ل فلن يا لشخص قلت فإذا يستمر لئل كان عما نهي
بالسننرقة هم لكنه يسرق لم لمن قلت وإذا يستمر لئل كان عما نهي فهو
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تطششع (( وال:  فقننوله يكننون لئل يكننن لننم عمننا نهنني فهننذا يهننم لننم أو
كننان وسننلم عليننه اللننه صننلى الرسننول أن المعنننى ) ليننس) الكافرين

لننه ومضننايقتهم لننه أذيتهننم يكننون أل لجننل لكنه ذلك من حاشاه يطيعهم
اا يكون لئل إياه وإحراجه أجننل مننن بننه أمننر مما شيء عن يتنازل لن سبب

يطيننع أن يمكننن ل والسننل م الصننلة عليننه الرسننول فننإن وإل آذاهننم دفع
تجتهنند قنند البشننرية النفس ولكن الله معصية في المنافقين أو الكافرين

لدفع الشياء بعض عن التنازل المصلحة من أن وترى المور من أمر في
 كذلك ليس المر ويكون المكلف نظر في أعظم هو ما

دع(( :  قال ولهذا  لد دم لو عه لذا افة إنهنا المفسنرين بعض ) قال) لأ إلنى مض
الفاعل إلى مضافة إنها المفسرين بعض وقال تؤذهم ل يعني به المفعول

ول الول ؟ أصننح أيهمننا بهننا تهتننم ول لهننا تلتفننت فل إياك أذيتهم دع يعني
فهننو إيناهم أذيتك دع ) يعني) آذاهم (( دع المعنى فهمتم تأمل ؟ الثاني

به تهتم ل إياك آذاهم دع أو  أذاك دع آذاهم دع أو به المفعول إلى مضا ف
اا الثنناني لهننم تلتفت ول الصننلة عليننه الرسننول وارد غيننر الول لن قطعنن

اا هنا المصدر فيكون هذا وعلى منهم يؤذى لكنه يؤذهم لم والسل م مضاف
وهذا إياك أذيتهم دع يعني الفاعل إلى ؟ به المفعول إلى وإل الفاعل إلى

يكننون أن وإمننا والتقويننة للتأيينند يكون أن وإما للتهديد يكون أن إما المر
اا لهما هننذا أمنا م النسنان كننان كلما فوزي يا هنا - تعال للتهديد فهو جميع

اا الجنب على تروح لكم أحسن ذلننك- مننن أقننرب قريب هذا المكان وأيض
آذاهننم دع يعنني والمننافقين الكنافرين هنؤلء تهديند ، تهديد يكون أن إما

دل(( :  قننوله بنندليل منهننم اللننه ينتقننم فسننو ف إينناك لك لو لت للى لو إه لع للشش ال
لفى لك إه لو لل ال إبال إكي اصننبر أي آذاهننم دع يعننني التأيينند المعنننى أن  أو)) لو
وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله تأييد باب من هذا فيكون عليهم

سننتكون العاقبننة لن بننه يبننالي ول به يهتم ول أذاهم يدع بأن يأمرهم بأن
ا قناموا التي الذية هذه مع حتى وسلم عليه الله صلى للرسول ؟ لمن به

آذاهم (( دع:  وقننوله وسننلم عليننه اللننه صننلى اللننه لرسننول بالنسننبة
دل لك لو لت للى لو إه لع لل  ) .) ال

والكفر.؟ الشرك بين : الفرق الطالب
كننل وليننس كننافر مشننرك كننل فننإن أعم الكفر أن بينهما : الفرق الشيخ
اا كافر اا النسان يجحد قد مشرك اا فيكننون الله أنزل مما شيئ وليننس كننافر

 . بمشرك
دل(( لك لو لت للى لو إه لع لل ال حننده فنني ذكننروا ) التوكل) ال ولكننن متعننددة أقننوا
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ودفننع المنننافع جلننب فنني اللننه على العتماد صدق أنه فيه يقال ما أقرب
إذا النسان لن التوكل تفسير في قيل ما أحسن هذا به الثقة مع المضار
ذلننك صننار بننه الثقننة مننع المضننار ودفع المنافع جلب في الله على اعتمد
أسننباب فعننل ينننافي ل التوكننل فننإن هذا مع ولكن لقلبه وأطمن له أقوى

ومننن الحننس طريننق عن وإما الشرع طريق عن إما ثبتت التي الشرعية
عليننه اللننه صننلى الرسول لن وذلك أخطأ فقد التوكل ينافي هذا أن زعم

يفعننل فكننان هننذا ومننع آد م بننني وسننيد المتننوكلين إما م أنه لشك وسلم
مننن أو البأسنناء مننن ويتقنني الحر من ويتقي البرد من يتقي كان السباب

هننذا ومننع درعيننن بيننن أحد يو م في ظاهر كما الدروع يلبس فكان البأس
اا التوكننل ضننعيف والسننل م الصننلة عليه الرسول إن يقال ل فإنه فعننل إذ

: أمننر بأمرين يكون تخافه ما درء لن الله على التوكل تما م من السباب
ول تندركها ل النتي الخفينة فالشياء الله قبل من آخر وأمر أنت قبلك من

هننذه قبننل بهننا لننك التي الظاهرة والشياء الله قبل من هذا بها لك طاقة
ل فيمننا تعنالى اللنه علننى تعتمند وأن هذا تفعل أن فعليك نفسك قبل من

. ذهنك إليه يصل ول تدركه
؟...السباب فعل حد هو : ما الطالب
الحسننية السننباب منن عليننه يقندر منا كننل ، علينه يقنندر منا : إذا الشنيخ

. والشرعية
؟... ربطها ..البعير...:  الطالب
بربننط هو ما العقل ولذلك قوائمها إحدى بعقل يحصل العقل : هذا الشيخ

اا فقننط ينندها على الحبل يربط أن العقل ، الينندين علننى يربطننونه وأحياننن
. قاله ولو ، ورأسه وعنقه شيء كل يربط أما العقل هذا ؟ ل وإل الثنتين

يقطعه؟ أن : أخشى الطالب
. هذا بيقطع هذا بيقطع : اللي الشيخ

؟......تتحرك أنها : أخشى الطالب
واللننه سننبب فهننو بننه العننادة جننازت ما يعني ، الصل خل ف : هذا الشيخ
.  أعلم
ال بالله (( وكفى:  وتعالى سبحانه الله يقول ) فعل) (( كفى) ) وكي

ولفننظ اللفننظ لتحسننين زائنند جننر حننر ف والبنناء معننرو ف هننو كما ماضي
اا آخره على مقدرة بضمة مرفوع فاعل الجللة اشننتغال ظهننوره مننن منع
يعننني بنفسننها تتعنندى ) تننارة) (( وكفى زائنند جر حر ف بحركة المحل
القتششال المششؤمنين الله (( وكفى مثل الباء بدون فيها الفاعل يكون
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كننان إذا ؟ بالبنناء تتعنندى ل ومننتى بالبنناء تتعدى متى بالباء تتعدى ) وتارة)
مثننل بالبنناء تتعنندى فإنهننا كفننايته أبلننغ مننا يعننني التعجب معنى بها المراد

اا بالله (( وكفى ال بالله (( وكفى) ) حسيب وإذا أشبهها ) وما) وكي
مثننل الجننر حننر ف بنندون تتعنندى فإنهننا فقننط الكفايننة بيننان المننراد كننان

شننر اللننه كفنناك تقننول أنت ) مثل) القتال المؤمنين الله (( وكفى
كفايننة أشنند ما أنه معناه يعني التعجب بها المراد وهنا أشبهها وما أعدائك

ال بششالله (( وكفى:  وقوله كفايته أبلغ وما تعالى الله ال) ) وكي (( وكي
ال:  وقوله كفى فاعل من حال ) هذه) اا ) بمعنى) (( وكي اا حفيظنن وكافينن

) أي) حسششبه فهششو اللششه علششى يتوكل (( ومن:  تعالى الله قال كما
نفسننه علننى وأطلق الوكيل نفسه على أطلق تعالى الله أن واعلم كافيه

اللننه كتنناب فنني فكننثير الوكيننل فأمننا بالموكل نفسه وصف يعني الموكل
أنننه أي بالتوكيننل اللننه وصننف وأما ذلك أشبه وما الحافظ الكافي ومعناه
دن ((:  تعالى قوله في موكل إإ در لف عفشش دك لهششا لي إء إب عؤال دد لهشش لقشش لنششا لف دل لك لهششا لو إب
اما دو عسوا لق دي لها لل لن إب إري إف لكا لنا((:  قال]89)[النعا م:) إب دل لك لو لهششا   امششا إب دو لق

عسوا دي لها لل لن إب إري إف لكا ال بششالله (( وكفششى:  قننوله ) ومناسننبة) إب )) وكي
كل كفاك عليه توكلت إذا أنك ) مناسبتها) الله على (( وتوكل:  لقوله
اا وصار وحفظك شيء  عليك رقيب

ليا:  تعالى قال ثم  لها ((  دي لن لأ إذي لل عنششوا ا لم لذا آ عم إإ عتشش دح لك إت لن لنششا إم دؤ عم دل لم ا عثشش
لن عه عمو عت دق لل دن لط إل إم دب دن لق لن لأ عه دسو لم لها ليا(( ) ) لت دي لن لأ إذي للشش عنششوا ا لم )) آ

علننى ينندل وأنننه النننداء هننذا بمثننل الخطنناب تصنندير على الكل م لنا تقد م
اليمان مقتضيات من سيأتي ما امتثال أن على يدل وأنه الموضوع أهمية

لها ليا((  اليمان نواقص من مخالفته وأن دي لن لأ إذي لل عنوا ا لم لذا آ عم إإ عتشش دح لك )) لن
عم((  عت دح لك وعلننى العقنند علننى يطلق والنكاح العقد هنا بالنكاح ) المراد) لن

- بعنند والنكنناح والجمننع الضننم العربيننة اللغننة في أصله لن وذلك الجماع
الننزوج يضم العقد لن والجمع الضم قلنا - إيش نعم الله شاء إن الدرس

إذا ولكنننه وهننذا هننذا بمعنننى يطلننق وهننو زوجها إلى والزوجة زوجته إلى
بمعنننى فهننو زوجننة إلننى أضننيف وإذا العقنند بمعنى فهو أجنبية إلى أضيف
بنننت فلنننة نكننح قيننل وإذا جامعها أي زوجته الرجل نكح قيل فإذا الجماع

فهنني جاءت كلما العقد بمعنى القرآن في وهي عليها عقد فالمعنى فلن
إل العقنند بمعنى تأت :لم يقول العلم أهل بعض أن والغريب العقد بمعنى

ليننس هننذا ولكننن الجمنناع بمعنننى جنناءت القننرآن في وأنها الية هذه في
العقنند بمعنننى إل القننرآن فنني جنناءت مننا أنهننا العكس الصواب ، بصواب
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لوال:  تعننالى اللننه قننال هننذا فنني الننواردة اليننات نسننتعرض عحوا ((  إك لتن
إت لكا إر دش عم دل لتى ا لن لح إم دؤ عحوا لوال (( العقد المعنى]221)[البقرة:) عي إك عتن
لن إكي إر دش عم دل لتى ا عنوا لح إم دؤ لوال العقنند]221)[البقننرة:) عي عحششوا ((  إك لمششا لتن

لح لك دم لن عك عؤ لبا لن آ إء إم لسا بن إنشش ي العقد]22)[النساء:) ال لزا عح ال (( ال إكشش لال لين إ
اة لي إن دو لزا اة لأ لك إر دش دن بقينا ؟ بعد إيش  العقد]3)[النور:) عم إإ لفشش لهششا ((  لق لل لط

دل لفل إح عه لت دن لل عد إم دع لتى لب لح لح إك اجا لتن دو عه لز لر دي ؟  إيننش]230[البقرة:)) لغ
اا هذا إلى أضافت بينت السنة لكن العقد ل نعم العقد أن وهننو آخننر شرط
(( بعد إيش أقول واضح العقد فهو وإل عسيلته تذوق وأن عسيلتها يذوق

عحششوا إك لأن لمى لو ليششا لل دم ا عكشش دن لن إم إحي إل لصششا دن لوال دم إمشش عك إد لبششا [النننور:)) إع
حننتى العقنند بمعنننى فهي القرآن في جاءت ما كل المهم لهم اعقدوا]32
ليا نعننم العقنند بمعنننى واضحة الية هذه في لهششا ((  دي لن لأ إذي للشش عنششوا ا لم لذا آ إإ

عم عت دح لك إت لن لنا إم دؤ عم دل لم ا لن عث عه عمو عت دق لل دن لط إل إم دب دن لق لن لأ عه دسو لم ) يعننني) لت
 ؟ خالد يا عندك سؤال إيش تجامعوهن أن قبل من

....: الطالب
أو زانيننة علننى إل يعقنند ) ل) ينكششح ال (( الزان ي ، العقنند :نعننم الشننيخ
. مشرك أو زان إل يتزوجها ل والزانية مشركة
؟...:  الطالب
في ) أما) مشركة أو زانية إال ينكح (( ال:  قوله شو ف ل ، : ل الشيخ

الزانيننة نكنناح كننان ) فننإذا) المششؤمنين علششى ذلك (( وحرم الية آخر
اا اا الزاني ونكاح حرام يعتقنند أن فإما حرا م وهو زانية على عقد فإذا حرام

اا فيكون التحريم يعتقنند أل وإمنا حنرا م أننه يعتقند وهننو جامعهنا لننه زانينن
: تعننالى قننال كمننا شننرك اللننه حننر م ما فتحليل حلل هذا ويقول التحريم

عذوا لخ لت دم (( ا عه لر لبا دح دم لأ عه لن لبا ده عر ابا لو لبا در أ
دن ل إن إم إه عدو لل لح ال إسي لم دل لن لوا دب ا

لم لي در الننذي وهننو سننواه تحتمننل ل التي الية معنى هو هذا]31)[التوبة:) لم
لذا((  الن طيننب اللننه رحمهمننا القيننم وابن السل م شيخ قرره عم إإ عت دح لك لن

إت لنا إم دؤ عم دل . عليهن عقدتم ) إي) ا
؟...يفارقها أن عليه يجب قبل من زنت .قد...تزوج اذا : النسان الطالب
إذا أمننا إصننرارها على تزال ل أنها علم إذا إل عليه يجب ما ل ، : ل الشيخ
. يتزوجها أن فيجوز تابت
اء) (( المؤمنات:  ) قوله) المؤمنات نكحتم (( إذا:  قال علننى ) بنننا

أو يهودية كانت لو ولكن مؤمنة إل يتزوج ل المؤمن أن الغلب أن الغلب
وليننس القتصننار بنناب من هذا يكون هذا فعلى يختلف ل فالحكم نصرانية
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الصنف وأما نعم الصنفين أحد على القتصار باب من ، الختصار باب من
 المؤمنات نكاح إلى بالنسبة قليل فلنه الخر

لم((   لن عثشش عه عمششو عت دق لل دن لط إل إمشش دبشش دن لق لن لأ عه دسششو لم (( ثششم:  ) قننوله) لت
لننو أنننه بننه ليتبين فطلقتموهن أو وطلقتموهن يقل ) ولم) طلقتموهن

طلقهننا لننو أنننه لو كما يتغير ل فالحكم طويلة مدة العقد عن الطلق تأخر
اا يتغير ل فالحكم مباشرة بعنند ) أي) طلقتمششوهن (( ثم:  فقننوله أيض

يسننمى القينند حننل يعننني ونحننوه البعير قيد حل اللغة في والطلق العقد
اا ن والمصندر طلنق مصندر اسنم وهنو طلقن اا طلنق م كلنم مثنل تطليقن

اا والمصنندر واسننم تطليننق المصنندر وطلننق كل م المصنندر واسننم تكليمنن
اا فالطلق طلق المصدر فطلق الشننرع أو الصطلح في أما القيد حل إذ
بننه تحننل ل بائنننا الطلق كننان فننإن بعضننه أو النكاح قيد حل معناه المرأة
اا النكاح لقيد حل فهو الزوجة اا كان وإن مطلق أنه إذ لبعضه حل فهو رجعي
لم(( :  وقننوله يراجننع أن لننه يجننوز لن عثشش عه عمششو عت دق لل دن لط إل إمشش دبشش دن لق لأ

لن عه دسو لم عمننا الكنايننة بنناب مننن وهننذا تجننامعوهن أن قبننل مننن ) أي) لت
فنني الصننريح بلفظننه الجمنناع يننأت لننم ولهننذا عليه يدل بما ذكره يستقبح
فمننرة والمقننا م يتناسب بما موضع كل في عنه كني وإنما الكريم القرآن

أشنبه وما بالملمسة ومرة بالمس ومرة بالفضاء ومرة بالتيان عنه يعبر
دن((  الكلمننات من السماع تمجه ل ما استعمال باب من هذا كل ذلك إمشش

إل دبشش دن لق لن لأ عه دسششو لم ) أي) (( تماسششوهن قنننراءة : فننني ) قنننال) لت
لمششا((  :  يقننول تجننامعوهن دم لف عكشش لن لل إهشش دي لل دن لع ةة إمشش لد لها إعشش لن ددو لتشش دع )) لت

مقنند م خننبر ومجننرور جننار )) (( لكششمو نافيننة هننذه ) مننا) لكم (( فما
اا لمعنى زائد جر ) حر ف) (( منو داوود بن الرحمن عبد يا قلنا وقد زائد

؟ توكيد وال تأسيس هي الثانية زائدة كلمة زائد زائد حر ف إنه
...: الطالب

؟ تأسيس وال توكيد هو هل زائد زائد جر حر ف هو : نقول الشيخ 
: تأسيس الطالب 

اا زائنند جننر حر ف هو نعم : تأسيس الشيخ زائنند المعنننى يزينند لكنننه لفظنن
، جماعننة يننا أنتننم وين المتعدي زاد من الثانية وزائد اللز م زاد من الولى

هنذا الرجنل إيمنان زاد قلنت فننإذا معننا أنتم ولز م متعدي ماض فعل زاد
اا زادهم قلت وإذا لز م ؟ لز م وال متعدي هننذا فنقننول متعنندي هننذا إيماننن
زائنند بنفسه زائد يعني المتعدي زاد من زائد اللز م زاد من زائد جر حر ف
اا زائنند جر حر ف ) من) عدة (( من قوله أن المهم غيره في معنى لفظنن
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اا آخره على مقدرة بضمة مرفوع مؤخر ) مبتدأ) (( عدة معنى ل من منع
هننل قائننل لنننا قننال لو الزائدة الجر حر ف بحركة المحل اشتغال ظهورها

؟ لمنناذا نعننم ؟ يجننوز ل يقول من يجوز ل ؟ حجازية هنا ما نجعل أن يجوز
" زكن وترتيب النف ي بقا مع: " مالك وابن مقد م الخبر لن

لمششا((   دم لف عكشش لن لل إهشش دي لل دن لع ةة إمشش لد لها إعشش لن ددو لتشش دع المؤلننف: " ) قننال) لت
مننأخوذ اسم اللغة في العدة ؟ العدة هي ) ما) عدة (( من"  تحصونها

أو الحياة في مفارقة تربص الشرع في أو الصطلح في ولكنها العدد من
اا محنندود الممننات في بعنند أو الحينناة فنني مفارقننة زوجننة تربننص ، شننرع

اا ايش محدود الممات اا شرع وغيرهننا بننالقراء ) تحصننونها) (( تعتدونه
تكننن لم إن وغيرها قروء ثلثة كمالتها القراء ذوات من كانت إن بالقراء

فالحامننل ليننأس أو لصننغر تحيض ل ومن الحوامل وهن القراء ذوات من
لن(( :  قال أشهر ثلثة عدتها تحيض ل ومن الحمل وضع عدتها عه ععششو بت لم لف

هادولي بالمكبرات اشتغلنا لننا الحديث من شوية أخذنا ) ترى)
...: الطالب

مننن هننذا عليه فأعتمدت إليه أمرك فوضت أنك المعنى نعم : أي الشيخ 
 يقول ) طيب) الله إلى أمري (( وأفوض نعلم

لما((   دم لف عك لن لل إه دي لل دن لع ةة إم لد لها إع لن ددو لت دع لن  لت عه ععو بت لم أعطششوهن))  لف
ف فلهشن وإال أصشدقة لهشن يسم لم إن أي به يستمتعن ما نص

((:   قننولهالشششافع ي " وعليششه ابن عبششاس قاله فقط المسمى
لن عه ععو بت لم مننا أعطننوهن ) أي) (( متعششوهنو عطننف حننر ف ) الفنناء) لف

أي مننن العقار من المتاع من الثياب من الدراهم من ؟ منين به يستمتعن
أنهننا كمننا الكميننة جهننة مننن مطلقننة إنهننا ثننم أطلقهننا وجل عز الله شيء

دراهننم أعطيها أن أردت إذا أعطيها إيش الكمية النوعية جهة من مطلقة
لن (( ؟ أعطيها كم عه ععو بت لم للششى لو إع لع إسشش عمو دل عه ا عر لد للششى لقشش لع إر لو إتشش دق عم دل ا

عه عر لد ) بعنند) (( فمتعوهن:  وقوله الزوج حال حسب]236)[البقرة:) لق
مننن ) يسننتثنى) (( فمتعششوهن) ) المؤمنششات طلقتششم (( إذا:  قوله
لقوله نصفه إل لها يجب ل مهر لها سمي من فإن مهر لها سمي من ذلك

دن:  وتعالى تبارك إإ لو لن ((  عه عمو عت دق لل دن لط إل إمشش دبشش دن لق لن لأ عه دسششو لم دد لت لقشش لو
دم عت دض لر لن لف عه اة لل لض إري عف لف دص إن دم لما لف عت دض لر اللننه فبين]237)[البقرة:) لف

أو قننل سننواء المهننر لها سمي إذا وهذا فرضن ما نصف لهن أن وجل عز
لن(( ف:  قال كثر عه ععو بت لن لم عه عحو بر لس احا لو لرا ال لس إمي سننبيلهن  خلوا)) لج
المننال بننذل وهننو التمننتيع بننأمرين وجننل عننز اللننه فننأمر إضننرار غيننر من
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رضننا عننن المفارقننة تكننون بننأن وذلننك الخلق بذل وهو الجميل والسراح
عليها عقد أن بعد طلقت إذا المرأة لن الخاطر يجب الذي اللين وبالقول

سننو ف الننناس وأن تتننأثر وأنهننا خاطرهننا ينكسننر أنه لشك بها يدخل ولم
فيهننا رأى هننل ؟ السننبب هو ما ؟ بها يدخل أن قبل طلقت لماذا يتكلمون

اا اا راغبننة هي كانت إذا سيما ول ؟ بشيء عنها سمع هل ؟ عيب للننزوج أيضنن
فنني فعننل ردود هننناك يكننون أن لبد فإنه بها يتصل أن قبل من طلقها ثم

اا نسننرحهن وأن بالمننال نمتعهننن أن أمرنا الراحمين فأرحم نفسها سننراح
ال وهننذا يقنندر لننم أمر هذا لها نقول أن مثل الطيبة والمعاملة بالقول جمي

سننمعت لننني أو خلقك لسوء مثل فارقتك ما وأنا وجل عز الله أراده أمر
طيبننة وهنني مننه تنفصننل حننتى الكل م مننن ذلك أشبه ما أو يسوء ما عنك

لنننه كل م أهلها من أو منها يحصل ما ذلك بعد ثم الصدر منشرحة النفس
اا سننرحها أو تسننتحق مننا بدون متعها أو يمتعها ولم طلقها إذا ربما سننراح
وفي فيه يتكلموا الرجل في كل م أهلها من أو منها يحصل ربما جميل غير

أدب الننتي وجننل عننز اللننه آداب من فهذا ذلك أشبه وما أهله وفي عرضه
التمننتيع أمران عليه الواجب فإن المسيس قبل المرأة طلق إذا عباده بها

وانبساط الوجه وطلقة والفعل بالقول والجميل والسراح بالمال ؟ بماذا
يطلقهننا لننم والرجل هذا يمكن كيف قائل يقول فقد ذلك أشبه وما القلب

لكننان محبننة أدنننى عنننده كان ولو شك بل لها كاره وهو إل الحال هذه في
و يعنني المور تتغير ربما ونظر وجامعها بها دخل بعنض فيهنا زهند كنان ل

؟ يجنامع أن قبننل مننن ويطلقهننا يغننامر هننل لها محبة قلبه في لكن الزهد
ربمننا ؟ إيننش ربمننا لنننه وتجامعها تنتظر أن يقتضي ذلك يقتضي ل العقل
كننانت إذا النسان لن الحيض في الطلق عن نهي ثم ومن المور تغيرت
اا امرأته اا فيبقى يجامعها ل فإنه حائض ينندعو سبب هناك يوجد ول لها كاره

النهنني فنني الحكم من هذا يعني ، عنه نهي فلهذا الجماع وهو المحبة إلى
لن(( ف الوحينندة الحكمننة هنني وليننس الحيننض فنني الطلق عننن عه ععو بت لم

لن عه عحو بر لس احا لو لرا ال لس إمي . بعد فيما فوائدها سيأتي الله شاء  وإن)) لج
لقوله وسلم عليه الله صلى النبي رسالة ثبوت 

...: الطالب
رر وسننلم عليننه اللننه صلى : ل الشيخ  اا:  قننوله فنني مبشنن )) (( ومبشر

وجب النتي بالسنباب أتنى أنه ذلك على ويتفرع ن البشنارة ت العمنال م
. والطاعات الصالحة
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اا:  لقننوله والنذار البشارة اا (( مبشر أنننه هننذه قبننل ) وفائنندة) ونششذير
اا منذر اا كونه لن أيض اا وكونه منذر فائنندة بينهمننا والجمننع فائنندتان مبشننر
. ثالثة
عع وسلم عليه الله صلى رسول : أن الكريمة الية فوائد ومن اللننه إلننى دا
اا:  لقول ) .) الله إلى (( وداعي
إلننى دعننوته تكننون أن الداعيننة على يجب أنه إلى : الشارة فوائدها ومن
اا:  لقننوله نفسننه حظ إلى ل تعالى الله هننذا ) فننإن) اللشه إلشى (( داعي

. وسلم عليه الله صلى الرسول وصف
كننانت الله إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول دعوة : أن فوائدها ومن
رضننا وهنني أخننرى فائدة عليها يتفرع ) وهذه) (( بإذنه:  لقوله منه بإذن
لن ؟ كذلك أليس إليه يدعو وسلم عليه الله صلى الرسول كان عما الله
. ويرضاها يحبه بما إل يأذن ل الله

.  الله شرع على مبنية وسلم عليه الله صلى النبي دعوة : أن ومنها
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